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УВОД 
 

Дисертационният труд е посветен на значим проблем на съвременното 

образование.  

Четенето е сложен комплекс от процеси, представляващ непрекъсната 

взаимна обвързаност на различни фактори. Нарастващият брой деца в началното 

училище със специфични трудности в овладяването на четенето (трудности, които 

не възникват в резултат на първично зрително, слухово или моторно увреждане, 

умствена изостаналост, емоционални разстройства или проблеми от социо-културен 

характер) все повече налага необходимостта от разработването на система за 

превенция и идентификация на специфичните нарушения на четенето още в 

предучилищна възраст. От друга страна, липсата на диагностични стандарти, 

достатъчен и разнообразен диагностичен инструментариум за идентификацията им, 

както и липсата на адекватна нормативна база във връзка с обучението на тези деца, 

доведе до възникване на идеята за конструиране и стандартизиране на инструмент за 

ранна идентификация на рискова група деца в предучилищна възраст. Това ще 

създаде възможности за осъществяване на превенция чрез прилагането на 

разнообразни, специфични и строго индивидуални подходи за психолого-

педагогическо въздействие в условията на масовия клас. 

Идейната насоченост на този труд е да бъде предложен примерен модел за 

идентификация, анализът на който ще даде възможност да се изведат спецификите в 

развитието на детето, а оттук и да се направят заключения във връзка с 

необходимостта от специализирано въздействие още преди постъпването на детето в 

първи клас. По този начин тестовата батерия ще придобие значението на 

превантивна мярка за преодоляването на специфичните нарушения на четенето. 
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СТРУКТУРА И СЪДЪРЖАНИЕ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

 
Изложението се състои от увод, три глави, основни изводи, приноси на 

дисертационния труд и заключение. 

ПЪРВА ГЛАВА „Научно-теоретични основания за изследването”включва 

три основни параграфа. 

Първият параграф  „Теоретична база на четивния процес” има за цел да 

конструира теоретичен базис на четивния процес от гледна точка на съвременните 

схващания за четенето като сложен комплекс от познавателни процеси. Разгледани 

са основните морфо-функционални и лингвистични параметри на четивния процес и 

интегрирането им в рамките на невропсихологичен теоретичен модел, който 

разглежда четенето както в лингвистичен, така и в познавателен план, а също и във 

връзка с невронните структури и механизми. Този интердисциплинарен подход има 

за цел да насочи вниманието към изключителната сложност на четивния процес, а 

оттук и към многофункционалния характер на обучението по четене. Във връзка с 

разкриването на особеностите на подготовката на децата за ограмотяване са 

разгледани основните компоненти на четивния процес. Проследени са основните 

характеристики на начинаещия и тренирания четец. 

Вторият параграф със заглавие „Специфични нарушения на четенето” 

поставя на обсъждане специфичните нарушения на четенето и обяснителните теории 

за възникването им. Представени са данни за честотата на разпространението им в 

световен мащаб.  

В третия параграф „Процес на диагностично оценяване” са разгледани 

основните подходи за идентификация на специфичните нарушения на четенето. 

Важен момент в изложението е систематизирането на основните детерминанти в 

процеса на диагностично оценяване на специфичните нарушения на четенето. С цел  

оформяне на набор от диагностични признаци с прогностична стойност, са 

разгледани някои рискови фактори и значими диагностични маркери, както и 

корелациите им с процесите на четенето. 

ВТОРА ГЛАВА „Постановка на експерименталното изследване” 

представя основните компоненти на изследователската програма. Представени са 

основната цел и задачи в процеса на изследователската работа, както и етапите на 

конструиране на тестовата батерия. Описани са участниците и процедурата на 

изследването. Представено е детайлно описание на съдържанието на отделните 
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субтестове, които имат за цел оценяване на няколко сфери: рецептивен език 

(фонология, морфология, синтаксис, лексикални умения-рецептивен речник), 

експресивен език (фонология, морфология, синтаксис, лексикални умения-

експресивен речник), вербална памет, фонологична компетентност, готовност за 

четене, изследване на пръстовия гнозис.  

Част от задачите в рамките на отделните субтестове са конструирани за 

целите на изследването, а други са модификация на тестови задачи от аналогични 

инструменти и тестови методики. Интегрирането им в рамките на теста се базира на 

анализа на научните данни от литературния обзор. 

ТРЕТА ГЛАВА „Резултати и обсъждане” представя психометричен анализ 

на резултатите от изследването. 

Анализирани са качествата на отделните задачи от субтестовете и данните за 

надеждност и валидност на методиката. Подложена е на обсъждане прогностичната 

валидност на инструмента. Прогностичните възможности на тестовата батерия са 

оценени с помощта на експертни оценки на учители и логопеди.Тъй като целта на 

тестовата методика е да се идентифицира рискова група деца, се представят данни за 

сензитивността, специфичността, позитивната и негативната прогностични 

стойности, както и ROC-анализ на всеки от субтестовете. Описани са процедурите за 

изчисляване и трансформиране на суровите балове. Разработена е профилна бланка, 

която дава възможност да се отразят суровите балове за всеки субтест. Профилът 

представя субтестовете, подредени по ред на нарастване на праговите стойности, 

оказващи принадлежност към рисковата група.  
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ОБОБЩЕНО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА ПРОГРАМА - 

ЦЕЛ, ЗАДАЧИ, ОРГАНИЗАЦИЯ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО 

 

1. Цел на дисертационното изследване 

Основна цел на дисертационното изследване е да се конструира и стандартизира 

диагностичен инструмент за ранна идентификация на деца в предучилищна възраст с 

риск за принадлежност към групата на децата със специфични нарушения на 

четенето. Намерението ни е да се предложи примерен модел за идентификация, 

анализът на който ще доведе до извеждане на спецификите в развитието на детето, а 

оттук и до заключения във връзка с необходимостта от специализирано въздействие. 

Получените емпирични данни нямат да имат за цел да етикетират децата, както и 

нямат да бъдат основание за отлагане от постъпване в училище. Тъй като целта на 

теста няма да бъде сравняване постиженията на различни деца, а вземане на 

индивидуално решение за всяко дете, при разработката на теста и при оценка на 

резултатите прилагаме критериалният подход.  

2. Основни задачи 

 

1. Да се валидира и стандартизира диагностичен инструмент като 

средство за оценка на риск за принадлежност към специфичните 

нарушения на четенето. 

2. Да се определят маркери с надеждни и валидни диагностични 

стойности с цел да се идентифицира рискова група деца в рамките на 

общата популация деца в предучилищна възраст (5-7 години). 

3. Да се установят и анализират прогностичните стойности на отделните 

диагностични маркери. 

4. На базата на данните относно сензитивността, специфичността, 

позитивната и негативната прогностични стойности на субтестовете от 

тестовата батерия, да се установи значимостта на всеки отделен 

диагностичен маркер. 

5. Да се установи честотата на децата с риск за специфични нарушения 

на четенето на базата на изследваната обща популация деца. 

6. На базата на резултатите от количествените анализи да се разработи 

диагностичен профил, който нагледно да представи праговите 
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стойности за рисковата група за всеки отделен субтест от тестовата 

батерия. 

7. Научните резултати от този труд да послужат като диагностичен модел 

за оценка на потенциален риск за специфични нарушения на четенето 

в предучилищна възраст. 

3. Конструиране на тестовата батерия 

3.1.Подготовка и подбор на съдържанието на тестовата батерия 

     Етапи на събиране на данните 

Като методична база при разработването на проекта послужиха утвърдените и 

използваните в практиката тестове и тестови методики: 

- Батоева, Д., (рък. на кол.) (1988). Комплексна методика за диагностика на 

училищна зрелост на 5-6 годишни деца преди постъпването им в училище.  

- Бижков, Г., Стоянова, Ф., (2004а). Тест за диагностика на готовността на 

децата за училище. 

- Бижков, Г., Стоянова, Ф., (2004б). Тест за диагностика на готовността на 

децата за училище. 

- Георгиева, А. (2000). Изследване на езиковото развитие. В: Б. Минчев 

[ред.] Ръководство за изследване на детето, част I. 

- Георгиева, А. (2000). Изследване на артикулацията и на фонологията в 

детска възраст. В: Б. Минчев [ред.] Ръководство за изследване на детето, 

част II. 

- Гълъбова, Д. (2004). Познавателни и математически тестове „Картинни 

загадки на Моливко” (3-4 г., 4-5 г., 5-7 г.) Слово, В. Търново, 2002 

- Даскалова, Ф. (1986). Комплексен тестов метод за диагностика на устната 

реч и речевите способности на децата в процеса на обучение по роден 

език в детската градина.  

- Захариева, Р. (2004а). Диагностична методика за изследване на 

способностите на детето, необходими за обучение и учене в I-ви клас. В: 

Б. Минчев [ред.] Ръководство за изследване на детето, част II. 

- Цветкова, Н., (2004). Какво знае детето. Тестови и развиващи задачи за 

три, четири и пет годишни деца, София. 

- Чичикова, К., Делчева, К., (2003). Тестове и тестови задачи за диагностика 

на детската реч. 
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- Факирска, Й., (2000). „Пред прага на училището”. Програма за подготовка 

на 5-7 годишните деца за училище.  

- Протокол за неврологично и невропсихологично изследване на деца с 

речеви нарушения. Научен институт по неврология, психиатрия и 

неврохирургия, Лаборатория по невропсихология, (1983). 

- Dunn, Lloyd, M., Dunn , Leota M., (1997). Peabody Picture Vocabulary Test – 

Third Edition /PPVT-III/, Wascana Limited Partnership 

- Hammill, D., Newcomer , P.,(1997). Test of Language Development-Primary -

Third Edition /TOLD-P:3/ - Ages: 4;0-8;11  

- Wagner, R., Torgesen J. K., Rashotte, C.,(1999). Comprehensive Test of 

Phonological Processing for Ages 5 and 6, PRO-ED, Inc.  

- Woodcock, R.,(1991).Woodcock Language Proficiency Battery-Revised, The 

Riverside Publ. Co. 

- Zimmerman, I., Steiner, V., Pond, R.,(2001).Preschool Language Scale –Fourth 

Edition /PLS-4/, The Psychological Corp., A Harcourt Assessment Company 

Част от тестовите задачи в проекта са конструирани за целите на това 

изследване, а други са заимствани от споменатите по-горе тестови методики.  

На базата на научно-теоретичен анализ на литературни източници бяха 

изведени и систематизирани основни диагностични маркери в процеса на 

идентификация на специфичните нарушения на четенето: 

 ДИАГНОСТИЧНИ МАРКЕРИ   
 I. ЕЗИК 

1. РЕЦЕПТИВЕН ЕЗИК  

(морфология, синтаксис, лексикални 
умения – рецептивен речник) 
 /Изследването на този диагностичен 
маркер е включен в съдържанието на 
S1; S2; S3/ 
 

2. ЕКСПРЕСИВЕН ЕЗИК  

(морфология, синтаксис, лексикални 
умения – експресивен речник) 
/Изследването на този диагностичен 
маркер е включен в съдържанието на 
S4; S5; S6; S7; S8; S9; S10/ 
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3. ВЕРБАЛНА ПАМЕТ 

/Изследването на този диагностичен 
маркер е включен в съдържанието на 
S11/ 
 

4. ФОНОЛОГИЧНА КОМПЕТЕНТНОСТ 
/Изследването на този диагностичен 
маркер е включен в съдържанието на 
S12/ 

II. ГОТОВНОСТ ЗА ЧЕТЕНЕ 

/Изследването на този диагностичен 
маркер е включен в съдържанието на 
S13/ 

1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА БУКВИТЕ 

2. ПСИХОЛОГИЧЕСКА НАГЛАСА ЗА 
ЧЕТЕНЕ 

III. ПРЪСТОВ ГНОЗИС  
/Изследването на този диагностичен 
маркер е включен в съдържанието на 
S14/ 

Споменатите диагностични маркери са разработени и включени в 

съдържанието на субтестовете от тестовата батерия (от S1 до S14), което е видно и 

от таблицата.  

Тестовата батерия е предвидена да се реализира на два етапа индивидуално 

при всяко дете.  

- Първи етап-изследват се деца на 5,0 - 5,6 годишна възраст /I-ва част на 

диагностичния инструмент/ 

- Втори етап-същите деца се изследват на 6,6 - 7,0 годишна възраст /II-ра 

част на диагностичния инструмент/ 

При разработването на тестовата батерия сме се придържали към теоретичния 

базис за конструиране на психолого-педагогически диагностични тестове по Бижков 

(1992, 1995, 1996) и Анастази (1982). Подбрани са категории, които могат да се 

подложат на измерване и оценяване.  

За да се прецени целесъобразността на съдържанието на тестовите задачи, 

първоначалният вариант на проекта беше обсъден с петима експерти в областта на 
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предучилищната педагогика и специфичните нарушения на ученето (педагози - 

двама специалисти, логопеди - двама специалисти, психолог - един специалист). На 

базата на техните коментари бяха уточнени и допълнени някои от айтемите, а други 

отпаднаха. Вторият вариант на проекта беше реализиран чрез пилотно проучване 

сред група от 60 деца (34 момичета и 26 момчета, носители на български език), 

обучавани в условията на целодневна детска градина в ж.к. „Банишора”, град София. 

На базата на наблюденията върху поведението на децата някои инструкции, тестови 

задачи и отделни айтеми бяха допълнително променени. 

Входният вариант на инструмента на първия етап съдържа три части:  

1. Изследване на рецептивната функция на езика (фонология, морфология, 
синтаксис, лексикални умения – рецептивен речник) 

2. Изследване на експресивната функция на езика (фонология, морфология, 
синтаксис, лексикални умения – експресивен речник) 

3.  Вербална памет 

Вторият етап има за цел изследване на фонологичната компетентност на 

детето, оценка на готовността за четене и изследване на пръстовия гнозис. 

Разработката на субтестовете и ранжирането им се основава на групиране в 

зависимост от посочените по-горе параметри. Провеждането на изследването е 

индивидуално, без ограничение във времето, като за всеки субтест на детето се дава 

инструкция. В процеса на работа с детето се води индивидуален протокол, на който 

след приключване на изследването се оформят суровите балове за всеки субтест. 

3.2. Участници в изследването 

Изследването обхваща общо 418 деца, носители на български език от гр. 

София, от които 177 момчета (42.2%) и 241 момичета (57.8%). В извадката не са 

включени деца с билингвизъм. 

 Основната част от данните са събирни през периода 2008-2012 г. (358 деца). 

Пилотните проучвания са проведени от 2004-2008 г. Данните на 60-те деца от 

пилотните проучвания са включени към статистическите анализи при 

стандартизирането на тестовата батерия.  

Всички протоколи от изследванията са въвеждани на ниво айтеми. 375 от 

децата са от целодневни детски заведения в ж.к. „Банишора”, „Зона Б-19“, ж.к. 

„Света Троица”, ж.к. „Захарна фабрика“, ж.к. „Люлин“, ж.к. „Красна поляна”. 

Другите 43 деца, които разглеждаме като контролна група, т.е. деца с установени 

специфични нарушения в ученето, са от логопедични кабинети в ж.к. „Люлин“, ж.к. 

„Банишора” и ж.к. „Света Троица”. 
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ОБОБЩЕНО ПРЕДСТАВЯНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПСИХОМЕТРИЧНИЯ 
АНАЛИЗ 

 

1. Структура, надеждност и норми на тестовата методика 
1.1. Анализ на качествата на отделните задачи 

1.1.1. Трудност на задачите 

Трудността на айтемите по субтестове беше определена чрез т.нар. индекс на 

трудност, който представлява процентът на решилите правилно задачата спрямо 

общия брой изследвани лица.  

При индекс на трудност под 25%, задачата се счита за много трудна. Ако 

индексът обаче, е над 85% - задачата е много лесна. За приемливи граници на 

трудност се считат задачи, при които индексът варира от 20-80 %.  

Тестовата батерия съдържа общо 345 айтеми. Установи се, че 39 от тях са решени 

правилно от всичките 418 деца. Тези айтеми следва да отпаднат от тестовата 

методика. 

Други 59 айтема са в диапазона на трудност над 90%, което предполага също 

отпадането им от тестовата батерия. 

Преобладаващата част от айтемите на субтестовете са в допустимите граници за 

индекс на трудност, т.е. между 20-80%. 

Таблица 1 представя извадка от данните относно айтеми, решени от по-малко от 

10% от участниците в изследването (Това са айтеми, включени в S12-6 „Образуване 

на нова дума чрез прибавяне” и S13-3 „Съотнасяне на буква-звук”). 

Изводът, до който се достигна на базата на психометричния анализ е, че тези 

айтеми могат да бъдат приложени в самостоятелна тестова методика с цел 

диференциране на деца с много висок потенциал за развитие на способности за 

четене, но за целите на настоящата тестова батерия, е целесъобразно да отпаднат.  

Табл. 1. 

 Трудност на задачите от тестовата методика 

№   Бр. лица Минимум Максимум Средна 
стойност 

% от 
максимума Ст.отклонение 

286 

субт_12_6_айт_02 - обр. 
на нова дума чрез 
прибавяне  
„ - има” 

418 0 1 ,04 4% ,198 

288 
субт_12_6_айт_04 - обр. 
на нова дума чрез 
прибавяне „ - Ина” 

418 0 1 ,06 6% ,233 
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287 

субт_12_6_айт_01 – обр. 
на нова дума чрез 
прибавяне  
„ - умен” 

418 0 1 ,09 9% 
 

,284 
 

337 
субт_13_3_айт_06 –
съотнасяне на буква – 
звук - "Ю" 

418 0 1 ,10 10% 

 
 

,304 
 
 

339 
субт_13_3_айт_04 
съотнасяне на буква – 
звук - "Я" 

418 0 1 ,10 10% ,304 

 

 
1.1.2.  Дискриминативна сила на задачите от тестовата батерия 

Анализът на дискриминативната сила представя възможностите да се 

установи доколко дадена тестова задача разграничава високите от ниските 

постижения в рамките на изследваната група. Изчислява се подобно на трудността 

чрез относителната честота в проценти лица, които са дали верен или неверен 

отговор.  

С цел да определим дискриминативната сила на субтестовете от тестовата 

батерия, на база общ бал от всеки субтест бяха обособени две групи-съответно 

участници с ниски и участници с високи постижения. Бяха анализирани първите 

27% от участниците в извадката, получили най-висок резултат и последните 27% с 

най-нисък резултат. За да има подходяща дискриминативна сила, средната стойност 

на анализирания айтем следва да е по-висока от средната стойност на групата с 

ниски резултати. Приема се, че много лесните и много трудните задачи нямат 

достатъчна дискриминативна сила и следователно нямат способността да 

диференцират ниските от високите резултати, т.е. знаещите от незнаещите. За 

отлична дискриминативна сила на тестовите задачи свидетелстват стойности в 

интервала от +40 - +60 (Бижков, Краевски, 2002). В случаите, в които 

дискриминативната сила на дадена тестова задача е извън приемливия интервал от 

+20 - +80, се счита, че тази задача не може ефективно да бъде използвана в теста.  

Следващата таблица представя извадка от статистическите таблици за оценка 

на дискриминативната сила на задачите от субтестовете. 
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Табл.2  Дискриминативна сила на задачите 

Айтеми  Ниски  
27,5  

M  
I  
D  

Висо-
ки  
27,5  

Индекс на  
дискриминация  
(високи - ниски)  

Дискриминативна 
сила  
(Rbis )  

sub1_it10 (т1айт10) - "ч"  0,59  1,00  1,00  0,41  ,653  
sub2_3_it4 (т2_сбт3_айт_04) 
прилагателни:  „най-широката”  0,54  1,00  1,00  0,46  ,878  

sub3_it12 (т3_айт_12) „Жабата e 
във водата.”  

0,60  1,00  1,00  0,40  0,44  

sub4_it18 (т4айт18) - "ж"  0,57  0,94  1,00  0,43  0,36  
sub5_it2 (т5айт02) – „с-з-ц"  0,30  0,96  0,98  0,69  0,82  
sub6_it43 (т6_айт_43) „катеричка”  0,50  0,77  0,99  0,50  0,64  
sub7_it07 (т7_айт_07) „Момчето 
си сложи шапката и излезе ...”  0,56  0,75  0,83  0,27  ,875  

sub8_5_it4 (т_8_сбт5_айт_04) 
предлози: „зад”  0,39  1,00  0,99  0,60  ,893  

sub9_it10 (т_9_айт10) - "Какво 
виждаш...?" / „Жабите скачат във 
водата, а мишлетата...”/ 

0,27  0,76  0,87  0,60  ,812  

sub10_it1 (т_10_айт_01)  
Преразказ на текст „Хитруша” 0,31  0,74  0,84  0,53  ,941  

sub11_1_it05 (т_11_1_айт_05) –  
Повторение на цифри - 3172  

0,52  0,95  0,99  0,46  ,883  

sub12_2_it03 (т_12_2_айт_03)  
Опр. на първи звук в дума- „мама”  0,45  0,87  1,00  0,55  ,867  

sub13_3_it09 (т_13_3_айт_09) -  
„Кой е звукът на тази буква?”/Р/  0,60  0,93  1,00  0,40  ,694  

sbt14_2_it01 (т_14_2_айт_01) 
„Покажи  средния пръст на 
ръката”  

0,49  0,89  1,00  0,51  ,858  

 

Обобщеният анализ на трудността и дикриминативната сила на айтемите от 

тестовата методика като цяло показва, че задачите притежават подходяща трудност 

и добри стойности на дискриминативна сила. Емпиричните резултати за всяка 

отделна задача не показаха статистически значими различия, което говори за добра 

съгласуваност на задачите от субтестовете. Това ни даде основания да очакваме, че 

тестовата батерия като цяло ще се оформи с добри психометрични характеристики, 

за да послужи за целите, за които е създадена. 

 

1.2. Структура на тестовата батерия  

Структурата на тестовата батерия е съобразена с изискването за едномерност 

на измерваната характеристика, което е едно от предварителните условия, за да се 
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приложи вероятностното моделиране. Това до голяма степен се припокрива с 

изискването за локална независимост на тестовите задачи, което на практика 

означава, че отговорите на изследваните лица на дадена задача не зависят от техните 

отговори на друга тестова задача. Един от методите за проверка на локалната 

независимост на тестовите задачи е анализът на корелационните коефициенти между 

отговорите на отделните задачи в подгрупи с приблизително еднаква степен на 

успеваемост (по Бижков, 2004, с.241-243). За да се определи дименсионалността на 

субскалите, беше използван експлоративен факторен анализ (PАRALLEL ANALYSIS 

(PA) BASED ON MINIMUM RANK FACTOR ANALYSIS, по Timmerman, Lorenzo-Seva, 

2011) 

От една страна, той предостави възможност да се провери дали избраният 

брой фактори в анализа е оптимален, а от друга страна, дали вариантът, реализиран в 

програмата Factor-ver 8.10 U дава максимален брой показатели за съответствието на 

едно, дву и повече факторни решения, препоръчвани както за корелационната 

матрица, така и за адекватността на модела/факторно решение (Тест на Бартлет, 

KMO, CFI, GFI, AGFI, RMSR).  

 

1.2.1.Надеждност и валидност на тестовата методика 

Понятието надеждност е свързано с устойчивостта, с точността и 

стабилността на айтемите от тестовата батерия по отношение на странични, 

случайни фактори или грешки при тестирането. Измерва се посредством степента на 

идентичност на резултатите при първото /тестово/ и второто /ретестово/ тестиране. 

Тестът се прилага при една и съща извадка и се определя чрез степен на идентичност 

на резултатите при първото и второто измерване. Надеждността се оценява чрез 

изчисляване на коефициент на корелация на данните, получени от първото и второто 

тестиране (R) (по Стаменкова, 2005). Коефициентът на корелация R следва да бъде 0 

≤ R ≤ 1. В случаите, в които дадена скала е достатъчно надеждна, това ще означава, 

че има способността да измерва някакъв конструкт. Доколко този конструкт е целта, 

за която е създадена скалата зависи от нейната валидност. Валидността е най-

съществената психометрична характеристика, която показва, че даден инструмент 

измерва действително това, за което е предназначен. Валидността на тестовата 

батерия в смисъл на вътрешна съгласуваност на айтемите се измерва чрез α на 

Кронбах.  
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Валидността на тестовата батерия (α на Кронбах) и надежността в смисъл на 

средна стойност на интеркорелациите на задачите са представени в Таблица 3 

Таблица 3  

Валидност на тестовата батерия 

Субтест 

Валидност 
α на 

Кронбах 
Надеждност 

R(mean) Забележка 1 Забележка 2 
1 2 3 4 5 

Субтест 1 0,779 0,206 20 айтема Всички айтеми 

Субтест 2 0,969 0,384 
9 айтема (без айтем 7- 

честота = 1) 

 
айтеми 2-1-1;2-2-1;2-3-2;2-3-

5;2-4-5;2-5-1;2-5-8 имат 
честота=1 

Субтест 3 0,652 0,143 17 айтема Всички айтеми 

Субтест 3а 0,665 0,188 

7 айтема (без 
3,4,5,7,8,9,13,16 и 17с 

честота=1) 
Допълнително без айтем 3  

α =0,674 и R(mean) = 0,22 

Субтест 4 0,787 0,265 14 айтема (7-20)  
Айтеми от 1 до 7 имат честота 

=1 
Субтест 5 0,947 0,75 6 айтема Всички айтеми 
Субтест 6 0,979 0,488 49 айтема (без 1 айтем) айтем 30 има честота =1 
Субтест 7 0,944 0,653 10 айтема Всички айтеми 

Субтест 8 0,99 0,457 17 айтема(без 10 айтема) 

8-1-1, 8-1-2, 8-1-4; 8-2-2, 8-2-3, 
8-2-4; 8-3-5; 8-4-1, 8-4-2; 8-5-1 

имат честота=1 
Субтест 9 0,967 0,774 10 айтема Всички айтеми 

Субтест 10 0,956 0,941 
Преразказ на текст, Разказ 

по серия картини Всички айтеми 

Субтест 11 0,951 0,552 17 айтема(без 2 айтема) 
айтеми 11-1-1-5 и 11-2-2-5 

имат честота =1 
Субтест 12 0,993 0,525 131 айтема Всички айтеми  
Субтест 12а 0,895 0,794 11 субскали   

Субтест 13 0,956 0,449 23 айтема (без 4 айтема) 
13-1-1, 13-2-3, 13-3-1, 13-3-5 

имат честота =1 
Субтест 13а 0,789 0,634 4 субскали   
Субтест 14 0,879 0,706 4 айтема   
Субтест 14a 0,949 0,943 2 субскали Всички айтеми 

В класическата теория на тестовете за максимална стойност на α се приема 

α=1. Стойности α ≈ 0,8 - 0,9 се считат за много добри и отлични. Стойности от 

порядъка α ≈ 0,6 са доказателство за задоволителна степен на надеждност на скалата. 

Стойностите на α зависят както от дължината на скалата (броя на задачите), така и от 

корелациите между айтемите. Скали с висока валидност и надеждност се отличават с 

висока стойност на α и сравнително ниска стойност на средна корелация между 

айтемите.  
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Данните от Таблица 3 показват, че субтестовете от тестовата батерия се 

херактеризират с високи стойности на α при сравнително ниски стойности на средна 

корелация между айтемите, което е признак за много добра валидност и надеждност 

на тестовата методика (напр., субтестове 2, 6, 8, 11, 13). Прави впечатление, че 

средната коралация между айтемите за субтестове 5, 9, 12а, 14 (полетата, отбелязани 

със светло сив цвят в таблицата) показва силна взаимозависимост. Въпреки че 

коефициентът на корелация R за тези субтестове е с по-високи стойности (над 

>0,67), го приемаме за допустим, тъй като е в приемливия диапазон под < 0,92. От 

друга страна, с тъмно сив цвят в таблицата са отбелязани субтестовете, чиято средна 

корелация между айтемите е в зоната на «еквивалентността» (над 0,92). В 

тестологията два субтеста или тестови задачи се приемат за еквивалентни ако при 

приложението им едни и същи изследвани лица дават едни и същи резултати. Такива 

тестове се наричат още паралелни форми. Състоят се от еднакво количество задачи, 

имат една и съща природа и степен на трудност, но са видоизменени по форма, т.е. 

такива тестове дублират информация. От горната таблица е видно, че единият от 

айтемите на субтест 10 и една от субскалите на субтест 14 са такива паралелни 

форми, поради което следва да отпаднат от тестовата батерия. Поради същата 

причина е препоръчително субтестове 5 и 9 да бъдат съкратени.  

Четвърта и пета колони от таблицата показват варианти за промяна в 

структурата на отделните субтестове с цел да се повиши надеждността на тестовата 

батерия. Демонстрирани са варианти за промени в дължината на субтестовете – 

съответно добавяне или отстраняване на айтеми като например субтест 3а, субтест 

12а, субтест 13а, субтест 14а. Прави впечатление, че в резултат на отстраняване на 

не добре съгласуван айтем, стойностите на α и R (mean) нарастват (напр.субтест 3а). 

 

1.2.1.1. Прогностична валидност на тестовата методика 

Една от целите на настоящото изследване е да се оцени прогностичната 

валидност на тестовата методика. Прогностичната валидност в тестологията се 

определя като точност на теста за оценка на бъдещо поведение на изследваните 

лица. В този смисъл прогностичният аспект на валидността изисква лонгитюден тип 

данни. Ето защо възможностите на тестовата батерия да прогнозира бяха проверени 

на два етапа при едни и същи участници в изследването. Качеството на критериите 
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на тестовата методика се определя както от актуалното състояние на изследваното 

лице, така и от оценката на външен критерий. 

 

 

1.2.1.1.1. Оценка на външния критерий 

Като външен критерий за валидиране на резултатите от тестовата батерия 

бяха използвани два вида експертна оценка: 

1) експертна оценка от логопеди за наличието на затруднения в ученето - 43 

на брой деца (5-7 годишна възраст) със затруднения в ученето, диагностицирани в 

уловията на логопедичен кабинет, които приемаме за контролна група  

и  

експертна оценка от учители в детската градина за общата популация деца - 375 на 

брой (5-7 годишна възраст) от масовите групи на детската градина. 

2) Пет-степенна експертна оценка на учители от детската градина и логопеди 

относно степента на успеваемост на децата в процеса на обучение, а именно: 

1) ниски постижения 

2) под средното ниво 

3) средно ниво 

4) над средното ниво 

5) високи постижения 

 

 1.2.1.1.2. Коефициент на съгласие между експертите 

 
Степентта, до която съвпадат оценките между експертите, се обозначава като 

КАПА коефициент или т.нар коефициент на Cohen /Cohen, 1960/.  

Таблица 4 анализира равнището на съвпадащи оценки между експертите 

относно отделните участници в изследването. 
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Таблица 4 
Коефициент на съгласие между оценките на експертите спрямо брой на 
участниците в изследването 
 

  

Експерт 1 (5 бална скала) 

ОБЩО 
ниски 

под 
средно 
ниво 

средни над средно 
ниво високи 

Експерт 
2 

ниски 81 0 0 0 0 81 
под средно 

ниво 0 0 2 0 0 2 

средни 0 2 195 0 0 197 
над средно 

ниво 0 0 37 0 0 37 

високи 0 0 0 0 101 101 
ОБЩО 81 2 234 0 101 418 

 
 

Таблицата онагледява степента на съвпадащи оценки между експертите 

относно отделните участници в изследването. Видно е, че броят на съвпадащите 

оценки  е 377, което представлява 90,19% от общия брой оценки. 

Очакваният брой на случайно съвпадащи оценки между експертите е 150.4 

(35,98%). 

Коригираният (претеглен) коефициент КАПА на Cohen за порядкова скала е 

0,92, което означава, че коефициентът е с много добри параметри и доказва висока 

степен на съгласие между оценките на експертите. Съвпадението на оценките за 

контролната група (43 деца с допустима диагноза специфични нарушения на 

ученето) - е пълно - КАПА=1,00 

На базата на количествените анализи  се наложи изводът, че съгласуваността 

на експертните оценки е много добра за практически цели (Cohen’s; Fleiss' 

Kappa=0,92) и позволява прилагането на експертните мнения за целите на това 

изследване. 

 

1.2.1.1.3. ROC-анализ на субтестовете от тестовата батерия 

В случаите, в които е налице категориална оценка, основана на външен, 

независим критерий, както е в това изследване,  резултатите от теста могат да 

доведат до верни или грешни заключения относно принадлежността на изследваното 

лице към дадена група. С цел да се преодолеят тези недостатъци в психометрията се 
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въвеждат следните параметри: сензитивност, специфичност, позитивна и негативна 

прогностична стойност. 

Сензитивността се определя като вероятност за правилна положителна оценка 

относно принадлежността на изследваното лице (в рамките на това изследване) към 

рисковата група. В този смисъл сензитивност от 0,80 ще означава, че 80% от децата 

със затруднения са идентифицирани правилно, т.е. преминали са „прага”(критичната 

точка) на теста. 

От друга страна, специфичността се определя като вероятност за правилна 

отрицателна оценка, т.е специфичност от 0,80 означава, че 80% от изследваните деца 

без затруднения не принадлежат към рисковата група. За да бъде с добра 

прогностична стойност, тестът трябва да се характеризира едновременно с висока 

сензитивност и специфичност, т.е. стойностите да се намират под прага (под 

критичната точка на теста).  

На практика позитивната прогностична стойност се отнася до вероятността 

детето да има специфично нарушение на четенето. Това означава, че децата, които са 

преминали праговите стойности, са от рисковата група. 

Отрицателната прогностична стойност се определя от вероятността детето да 

не принадлежи към рисковата група, т.е. тези от тях, които са под праговите 

стойности не принадлежат към рисковата група. 

Споменатите параметри имат важно значение при оценката на качествата на 

диагностичния метод и дефиниране на праговите стойности.  

От друга страна, съотношението между сензитивността и специфичността на 

тестовата батерия се определя от избраната критична точка за категоризиране на 

резултатите, т.е. двата показателя зависят от конкретно избрания критерий за праг на 

оценката. Във връзка с това се въвежда така наречената ROC-крива (Receiver 

Operating Characteristic Curve), която дава информация за съотношението между 

сензитивността и специфичността в целия диапазон на възможни стойности на 

тестовата батерия. При построяването на ROC- кривата върху ординатата се нанасят 

показателите за сензитивност, а по абцисата за специфичност. На качествено 

равнище възможностите на диагностичния инструмент бяха оценени от позицията на 

кривата. 

Таблица 5 представя обобщени количествени данни от ROC-анализите на 
субтестовете от тестовата батерия. 
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Табл. 5 
Обобщено представяне на количествените данни от ROC-анализите на 
субтестовете от тестовата батерия 
 

Субтест 
№ Сензитивност Специфичност Праг 

 
Стандартна 

грешка 
/SE/ 

95% 
доверителен 

интервал 
/CI/ 

1 2 3 4 5 6 
1 

„Изсл. на 
фонем. слух” 

95,1 97,4 ≤ 4 
 

0,00188 
 

0,983-0,999 
2 

„Разбир. на 
думи” 

97,5 99,1 ≤ 12 
 

0,00876 
 

0,970-0,995 
3 

„Разбир. на 
изреч.” 

87,7 99,1 ≤ 4 
 

0,0185 
 

0,909-0,958 
4 

„Повтор. на 
изолир. 

фонеми” 

96,3 80,4 ≤ 4 
 

0,0113 
 

0,915-0,962 

5 
„Повтор. на 

серии от 
фонеми” 

100 94,1 ≤ 2 

 
 

0,00123 

 
 

0,986-1,000 
 
 

6 
„Повтор. на 

думи” 
92,6 93,5 ≤ 62 

 
0,00653 

 
0,956-0,999 

7 
„Повтор. на 

изреч.” 
54,3 89,0 ≤ 10 

 
0,0327 

 
0,710-0,794 

 
7* (вариант 

спрямо 
контролната 

група) 
100 89,9 ≤ 10 

 
0,00743 

 
0,950-0,985 

8 
„Назоваване 

на думи” 
100 95,0 ≤ 6 

 
0,00121 

 
0,991-1,000 

 
9 

„Отговор на 
въпрос по 
картина” 

96,3 100 ≤ 12 
 

0,00 
 

0,956-0,999 

10 
„Продуцир. 
на свързана 

реч” 

92,6 99,7 ≤ 4 
 

0,00255 
 

0,984-0,999 
 

11 
Изсл. на 

варбалната 
памет” 

98,8 99,4 ≤ 14 
 

0,000568 
 

0,990-1,000 

12 
Изсл. на 

фонологич. 
компетентн. 

56,8 88,7 ≤ 20 
 

0,0261 
 

0,713-0,798 

12*(вариант 
спрямо 

контролната 
група) 

100 89,1 ≤ 20 

 
0,00636 

 
0,959-0,990 
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12-2 
„Определяне 

на първи 
звук в дума.” 

80,2 78,0 ≤ 9 
 

0,0212 
 

0,790-0,864 

13 
„Разпознав. и 
назовав. на 

букви” 

85,2 73,3 ≤ 17 
 

0,0163 
 

0,853-0,916 

14 
Изсл. на 

пръстовия 
гнозис” 

53,1 87,8 ≤ 2 
 

0,0317 
 

0,690-0,777 

14*(вариант 
спрямо 

контролната 
група) 

100 80,8 ≤ 3 
 

0,00955 
 

0,933-0,974 

Сума  
Т-норми 100 96,7 47 

 

Представените данни показват, че субтестовете от тестовата батерия имат 

високи стойности на сензитивност и специфичност, което означава, че тестовата 

методика има много добри разграничителни възможности и може да послужи за 

идентифицирането на групи изследвани лица. Грешката на измерването и 95% 

доверителен интервал са отразени в колони 5 и 6 на таблицата. Тъй като всяко 

измерване е свързано с някакво отклонение, при обсъждането на данните следва да 

се вземе предвид стойността на стандартната грешка при измерването. Колкото 

стандартната грешка е по-малка, това означава, че данните или точките, които 

описват дадена графика, се групират много близо до една и съща средна стойност, 

което е показател за висока надеждност на дадения субтест от тестовата методика. 

От друга страна, посоченият доверителен интервал означава, че в 95% от случаите 

при повторно тестиране, резултатът ще бъде в рамките на посочения интервал.  

Резултатите от таблиците говорят за добри разграничителни възможности на 

методиката като цяло, което корелира с една от основните ни задачи да се създаде 

работещ инструмент във връзка с изследването на възможността за ранна 

идентификация на деца в предучилищна възраст с риск за принадлежност към 

групата на специфичните нарушения на четенето. 

Прави впечатление, че субтест 7, 12 и 14 имат сравнително ниска 

сензитивност при оценяване на общата популация (Съотвестващите стойности на 

сензитивност са S7 - 54.3; S12 - 56.8; S14 - 53.1). Вероятно обяснение за това е по-

ниската концентрация на вниманието на някои от изследваните деца в тази възраст 

(5-7 г.), както и евентуално настъпил праг на уморяемост, тъй като субтест 7 е от 

последните субтестове, включени в първия етап от изследването. По същия начин 

субтестове 12 и 14 са от последните, включени през втория етап от изследването. 
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Наред с това по-ниските резултати на изследваните лица на субтест 12, които 

обуславят и сравнително по-ниската сензитивност на теста вероятно се дължат до 

голяма степен на трудността на теста в съдържателен план в рамките на 

изследваната възрастова група. (6,6-7,0 г.) Прави впечатление обаче, че по 

отношение на контролната група, т.е. групата на децата с установени затруднения в 

ученето, сензитивността на тестовете е 100%, което означава, че 100% от децата в 

рамките на контролната група са идентифицирани правилно. Стойностите на 

специфичност за тези субтестове са високи (между 80.8 – 89.9), което означава, че 

между 80.8 – 89.9 % от децата без затруднения не принадлежат към рисковата група. 

Количествените анализи на тестовите задачи в рамките на Субтест 12, който е 

посветен на изследването на фонологичната компетентност на децата, показаха, че 

субтест 12-2 (т.е. Тестова задача №2 от субтест 12) има високи стойности на 

сензитивност и специфичност. 

Фиг. 1  
 

 
Терминът Receiver Operating Characteristic – ROC curve или по-популярен като 

„работна характеристика” или ROC-крива се въвежда при проверка на даден 

експериментален модел. ROC-кривата описва зависимостта на параметрите 

сензитивност и специфичност. Колкото по-точно дискриминиращ е теста, толкова 

по-стръмна е възходящата част на кривата и толкова по-голяма е площта под нея. 

Върхът на кривата маркира оптималната прагова стойност за конкретния тест. 

Степентта, до която инструментът различава целевите групи (в рамките на това 

изследване групите на децата с риск за специфични нарушение на четенето и групата 

на децата без риск), се определя на базата на отдалечеността на работната 

характеристика от диагонала. Колкото кривата е по-близо до горния ляв ъгъл, 

толкова даденият тест има по-висока диагностична стойност. Мярка за 
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отдалечеността представлява площта под ROC-кривата (“Area under the curve” 

(AUC) или „Площ под кривата” (ППК). Площта под ROC-кривата има смисъл на 

относителен дял или процент, който бележи различимостта на двете групи. При 

неспособност на даден субтест от тестовата батерия да различава изследваните 

групи деца ППК = 0,5. Съответно при добри различителни способности на субтеста 

ППК се приближава към 1. Следователно индексът варира от 0.5 - 1.  

Фиг. 1 показва ППК = 0.829, стойност близка до 1, което означава, че субтест 

12-2 има добри различителни способности спрямо двете групи деца (рискова група и 

групата на децата без риск) 

На графиката от Фиг. 2 най-високите стойности на сензитивност и 

специфичност са около точката на пресичане на техните криви и това е в зоната 

между 7 и 9 точки. По тази причина като прагова стойност избираме тестов бал 9. 

 

Фиг. 2 
 

 

Точковата диаграма на Фиг. 3 представя нагледно обособяването на две 

основни групи деца със суров бал на субтест 12-2 съответно над 9 точки и под 9 

точки. Рисковата група деца са получили като резултати на субтеста суров бал под 9 

точки.  
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Фиг.3   
Обособяване на рисковата група 
 

 
Анализът на данните дава основания да се допусне, че в рамките на общата 

популация с цел установяване на потенциален риск за принадлежност към групата 

на децата със специфични нарушения на четенето, субтест 12-2 може да се прилага 

изолирано като скринингов тест. Въпреки трудността си той има достатъчно високи 

стойности на сензитивност и надеждност, за да бъде използван за тази цел.  

 

2. Значимост на основните диагностични маркери в процеса на 

диагностично оценяване 
Табл. 6 представя обобщени данни за прогностичната валидност на 

субтестовете от тестовата батерия, което ще даде възможност да бъдат 

систематизирани по значимост основните диагностични маркери.  

Табл.6  

Прогностична валидност на субтестовете от тестовата батерия 
 

№ 

 

Субест № 

 

Позитивна прогностич. стойност 

/PPV/ 

честота на разпространение 

9%      (18%) 

 

Негативна прогностич. стойност 

/NPV/ 

честота на разпространение 

9%       (18%) 

1. S10 

„Продуциране на 

свързана реч” 

 

96.83 (98.55) 

 

99.27 (98.39) 

Subtest   12.2
18

16

14

12

10

8

6

4

2

0

expertna ocenka
0 1

<=9,0
Sens: 80,2
Spec: 78,0
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2. S11 

„Изследване на 

вербалната 

памет” 

 

94.22 (97.31) 

 

99.88 (99.74) 

3. S2 

„Разбиране на 

думи” 

 

91.46 (95.96) 

 

99.75 (99.45) 

4. S3 

„Разбиране на 

изречения” 

 

90.59 (95.54) 

 

98.78 (97.348) 

5. S4 

„Повторение на 

изолир. фонеми” 

 

90.59 (95.54) 

 

98.78 (97.35) 

6. S9 

„Отговор на 

въпрос по 

картина” 

 

86.83 (93.61) 

 

100 (100) 

7. S1 

„Изследване на 

фонем. слух” 

 

77.88 (88.66) 

 

99.5 (98.89) 

8. S8 

„Назоваване на 

думи” 

 

66.42 (81.45) 

 

100 (100) 

9. S5 

„Повторение на 

серии от 

фонеми” 

 

 

62.64 (78.82) 

 

100 (100) 

10. S6 

„Повторение на 

думи” 

58.48 (75.77) 99.22 (99.29) 

 

11. 

 

S7* 

„Повторение на 

изречения” 

вариант спрямо 

контр. група 

 

 

49.47 (68.48) 

 

 

100(100) 

 

 

 

12. S12*  

„Изследване на 

фонологич. 

компетентност”  

вариант спрямо 

контр. група 

 

47.57 (66.82) 

 

100 (100) 

13. S12-2*  

„Определяне на 

първи звук в 

дума.” 

вариант спрямо 

контр. Група 

 

 

47.57 (66.82) 

 

100 (100) 
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14. S12  

„Изследване на 

фонологичната 

компетентност” 

 

33.21 (52.46) 

 

95.41 (90.34) 

15. S14 * 

„Изследване на 

пръстовия 

гнозис” 

вариант спрямо 

контр. група 

 

 

33.99 (53.34) 

 

 

100 (100) 

16. S14 

„Изследване на 

пръстовия 

гнозис” 

  

31.76. (50.82) 

 

95.03(89.60) 

17. S7 

„Повторение на 

изречения” 

 

30.92 (49.83) 

 

95.12 (89.76) 

18. S12-2 

„Определяне на 

първи звук в 

дума.” 

 

26.50 (44.51) 

 

97.55 (94.72) 

19. S13 

„Разпознаване и 

назоваване на 

букви” 

 

24.23 (41.52) 

 

98.12 (95.91) 

 

Таблица 6 представя съответно позитивната /PPV-Positive Prognostivc Value/ 

и негативна /NPV-Negative Prognostic Value/ прогностични стойности на 

субтестовете от тестовата батерия.  

PPV представя процентното съотношение на верните положителни диагнози 

или в конкретния случай процентът на децата с вероятност за принадлежност към 

групата на специфичните нарушения на четенето, докато NPV показва процентното 

съотношение на верните отрицателни диагнози или в конкретния случай процентът 

на децата, при които няма вероятност да принадлежат към групата на специфичните 

нарушения на четенето. Верните диагнози съответстват на високи стойности на PPV 

и NPV. На базата на данните от Табл. 6 бяха систематизирани по значимост 

основните диагностични маркери. С най-висока прогностична стойност се оформиха 

субтестове S10, S11, S2, S3, S4, S9. Субтестове 10, 2, 3, 4, 9 са посветени на 

изследването на експресивните и рецептивни езикови функции, а субтест 11 

изследва вербалната памет. Важно е да се отбележи, че данните относно 

прогностичната валидност на споменатите тестове се припокриват с данните от 

литературните източници, представени в литературния обзор на дисертационния 
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труд, където като диагностични маркери с високи прогностични стойности се 

цитират лексикалните умения и вербалната памет.  

С добри прогностични стойности се откроиха и тестове S1, S8, S5, S6, които 

отново са свързани с изследването на рецептивните и експресивните езикови 

умения. 

Тези резултати потвърждават становището, че степентта на развитие на 

езиковите способности има важна прогностична роля във връзка с развитието на 

способностите за четене. От друга страна, вербалната памет също се оформи като 

диагностичен маркер с висока степен на надеждност и валидност при 

идентификацията на рисковата група деца. 

Прави впечатление, че S7, S12, S12-2, S13 и S14 се отличиха с по-ниски 

индекси на позитивна прогностична стойност. Във връзка с това е важно да се 

отбележи, че PPVи NPV силно се влияят от честотите на разпространение на 

търсените характеристики. В този смисъл и двата индекса имат значението на 

условни вероятности. PPV е право пропорционална на честотата на разпространение 

на търсената характеристика, което означава, че при по-висок процент на честота на 

разпространение PPV нараства. В тестологията при конструиране и апробиране на 

метод за диагностика, както и в случаите на малки извадки, са допустими вариации в 

стойностите на честотно разпределение, така че да се проследят възможностите за 

повишаване на индексите на PPV. Eто защо в конкретния случай беше проверено как 

се променя PPV за всеки отделен субтест при удвоена честота на разпространение на 

децата от рисковата група от 9% на 18%. Установи се, че в резултат на удвояването 

на честотата на разпространение на децата от рисковата група, стойностите на PPV 

за споменатите субтестове значително нарастнаха. От друга страна, възможностите 

за вариации в стойностите на PPV бяха проверени чрез количествен анализ на 

данните в рамките на контролната група. От таблицата е видно, че спрямо 

контролната група стойностите на PPV съществено нарастват като се оформят с 

добри прогностични показатели. Това означава, че спрямо контролната група и при 

удвоена честота на разпространение на рисковата група между ≈ 67 - 68.5 % от 

децата ще бъдат с верни положителни диагнози в рамките на споменатите 

субтестове. Единствено стойностите на PPV за S13, въпреки че бележат тенденция 

към нарастване в резултат на промени в критерия за обработването на данните, може 

да се каже, че остават в диапазона на ниските стойности, т.е под 50.  Стойностите на 

PPV имат смисъл на условна вероятност, която е в тясна зависимост със стойностите 
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на сензитивност и специфичност на конкретния тест. Тъй като стойностите на 

сензитивност и специфичност за субтест 13 са високи (съответно 85.2 и 73.3), 

приемаме стойността на PPV за S13 като допустима.  

От изложеното може да се направи извода, че факторите „Фонологична 

компетентност”, „Готовност за четене” и „Пръстов гнозис” се оформят като 

диагностични маркери с умерена прогностична стойност при оценка на риска за 

специфични нарушения на четенето. Следователно те могат да бъдат 

интерпретирани и анализирани само в съчетание с проявата на други променливи 

(етиологични фактори, социална среда, социо-икономически статус и др.). Тези 

фактори можем да разглеждаме само като белези за наличие на особености в 

когнитивното функциониране на детето, а не като причина за възникването им. 

 Данните относно NPV не са подложени на детайлен анализ, поради високите 

индекси за всеки отделен субтест, което означава висок процент на верните 

отрицателни оценки относно принадлежност към рисковата група деца. 

 

3. Преобразуване на суровите балове в Т-норми 

За да се представят суровите балове в удобен за оценяване начин, се прилагат 

тестови норми, на базата на които могат да се правят сравнения и анализи на 

постиженията в рамките на даден тест.  

За тази цел се налага въвеждането на „универсална скала”, т.е. 

стандартизирано честотно разпределение на суровия бал и в допълнение вторични 

балове (или т. нар Т-балове) посредством които, получени чрез компютърна 

обработка или ръчно по формулите 

 

Z = X-µ 

        σ 

и 

 

T = 10Z+50 

 

 

където: 

- Z – стандартизиран тестов бал 

- Х – суров тестов бал 

- µ - средна стойност на суровия 

тестов бал 

- σ – стандартно отклонение 

 

получаваме линейна трансформация на суровите балове в числа, подходящи за 

сравняване и анализиране, тъй като дават възможност за едно и също разпределение 
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на баловете без отрицателни стойности. Съответстващите на суровите балове Т-

норми, дадоха възможност да се определи диапазона на рисковата група. 

С цел обобщаване, анализиране и сравняване на резултатите от тестовото 

изследване за всяко отделно лице беше разработен диагностичен профил.   

 

 
 

Профилът представя субтестовете, подредени по ред на нарастване на 

праговите стойности, които показват принадлежност към рисковата група. 

Профилната бланка дава възможност да се отразят суровите балове за всеки субтест, 

като първата и последната колона оказват Т-нормите, които съответстват на 

суровите балове. Зоната на рисковата група е представена с тъмен цвят.  

Профилната бланка дава възможност нагледно да се представят постиженията 

на изследваното лице за всеки субтест от тестовата батерия.  
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4. Честота на разпространение на децата с риск за специфични 

нарушения на четенето в рамките на общата популация деца в 

предучилищна възраст 

На базата на количествените анализи и с цел да се определи относителния дял 

на децата с потенциален риск за принадлежност към групата на специфичните 

нарушения на четенето, бяха използвани експертните оценки на двама експерти като 

при анализа се базирахме на следните критерии: 

- Оценка „ниска успеваемост в обучителния процес” и от двамата експерти  

- Поне единият от тях е поставил оценка „успеваемост в обучителния процес 

под средното ниво” 

Таблица 7 представя количествено диференцирането на групите деца с данни 

за затруднения в ученето и такива без затруднения в ученето : 

Табл. 7  

Описателна статистика в рамките на двете групи деца 

cp375grp2  
Обща група със/без затруднения 

 
 

Брой Средна стойност 

Суров бал 1) със затруднения 42 124,33 
2) без затруднения 333 181,84 

Стандартен  
бал (Т-норма) 

1) със затруднения 42 39,69 
2) без затруднения 333 54,44 

 
На базата на резултатите от изследването се установи честота на 

разпространение на децата с риск за специфични нарушения на четенето в рамките 

на 9% (42 деца със затруднения в ученето в извадка от 375 деца в рамките на общата 

популация), която в рамките на тази извадка приемаме като висок процент на 

честота на разпространение. На практика това означава, че в масовите групи на 

детската градина с пълняемост между 25-30 деца честотата на разпространение на 

децата в риск е между 3 - 4 деца. Тези данни, въпреки че се отнасят за различни 

възрастови групи деца се припокриват с експериментални данни на Ценова, 2011, с. 

49 относно честота на разпространение на специфична дислексия в България за 

ученици от II клас - 9,1 %. 
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По-долу графиката показва честотното разпределение на суровите балове в 

групите „с риск” и „без риск” за принадлежност към специфичните нарушения на 

четенето. 

 

 

Фиг. 4  

Честотно разпределение на суровите балове в групите на децата „с риск” и „без 

риск”за потенциална принадлежност към специфичните нарушения на четенето 

 
В групата на децата „без риск за специфични нарушения на четенето” 

резултатите започват след суров бал 134, докато в групата на децата „с риск” 73% от 

децата имат същия или по-нисък резултат. 

От графиката е видно, че в групата без риск са налице няколко резултата със 

стойности, близки до средната стойност на групата „без риск”. (суров бал 182) 

Вероятно това се дължи на сравнително по-високата успеваемост на тези деца на 

някои от субтестовете в тестовата батерия. /S2, S3, S4, S8/ 

 

5. Диагностичен модел за оценка на деца в предучилищна 

възраст с риск за специфични нарушения на четенето 

 
 Резултатите от това изследване показаха висок процент (9%) на децата в 

предучилищна възраст с риск за специфични нарушения на четенето на базата на 

извадка от 375 деца от масовата популация в 6 столични детски градини. Тази висока 

честота на разпространение на децата в риск налага да се разработи специализиран 
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подход за ранна идентификация и превенция на специфичните нарушения на 

ученето дълго преди постъпването на децата в първи клас на масовото училище. Във 

връзка с това предлагаме за обсъждане следната схема като примерен модел за 

диагостично оценяване: 

   

I –ви етап  

  Идентифициране на рискова група деца в ПУВ - 5-7 години 

- Наличие на значими рискови фактори; 

- Експертни оценки от учителите в групата на детската градина и 

специалист-логопед; 

- Приложение на разработената и стандартизирана тестова батерия за 

оценка на риска за специфични нарушения на четенето; 

 

  II-ри етап 

- Насочване на децата от рисковата група за специализирана работа с 

логопед; 

- Осъществяване на мониторинг във връзка с ефективността на 

специализираното въздействие; 

 

  III-ти етап 

-  Проследяване на децата от рисковата група в първи клас на масовото 

училище; 

- Вземане на решения относно необходимостта от създаването на най-

подходяща среда за обучение, която в максимална степен да подпомага 

осъществяването на учебния процес.  

Оценката на утвърдения в практиката аналитико-синтетичен метод за 

обучение по четене показва, че при много от децата в начална училищна възраст е 

неприложим, тъй като се базира основно на зрителното разпознаване. Децата със 

специфични нарушения на четенето не са хомогенна група, която може да се обучава 

чрез унифициран подход на обучение. Някои от тях, които изпитват трудности при 

запаметяването на оптични символи и усвояването на правилната позиция на 

буквите, не подхождат семантично към текста, буквуват и не разбират смисъла на 
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думата. В тези случаи особено подходящ е мултисензорният подход в обучението, 

където има едновременно участие на всички сензорни модалности, т.е. обучението 

следва да се базира на принципа „Чувам, виждам, назовавам, пиша.” От друга 

страна, прилагането на фонетичните подходи при ограмотяването не е уместно в 

случаите, в които е налице невъзможност за съотнасяне на звук-буква, както и 

затруднен семантичен достъп до текста чрез използване на правилата за връзката 

графема-морфема поради това, че изискват знания, свързани с лингвистичната и 

фонологична системи на езика. 

Според Bell и Nicklasson (1990) (по Reid, 1994) в психическото развитие на 

детето има няколко възлови моменти: експресия на чувствата, преживян 

положителен опит и развитие на познанието. Според авторите липсата им се 

отразява чувствително върху развитието на познавателните функции, които са 

основен фактор за успеваемостта в училище. Това налага необходимостта да се 

разработят допълнителни програми, които да стимулират процесите на визуализация 

и вербализация при децата. Това ще допринесе не само за развитието на 

когнитивните процеси, но ще послужи и като превантивна мярка срещу агресията и 

дефицита на вниманието. 

Следователно подходящата среда за обучение на децата със специфични 

нарушения на ученето налага изискването за достъпност на обучението и 

адекватност на дидактичните материали. От гледна точка на особеностите на 

тяхното функциониране и прилагането на мултисензорния подход в обучението е 

уместно да се създадат възможности за модифициране на общообразователната 

програма по отделни учебни дисциплини, както и да се предоставят възможности за 

компютърен формат на учебното съдържание, учебници на СD, аудиокасети и т.н. 

Наред с това могат да се предвидят и някои адаптации по посока на формите за 

проверка на знанията - удължено време за справяне с тестови задачи, достъп до 

компютър за писмена работа, устно изпитване като основна форма за проверка на 

знанията и т.н. 

Описаният диагностичен модел за оценка на децата в ПУВ с риск за 

специфични нарушения на четенето би могъл да послужи като базис за изграждане 

на национална стратегия за ранна идентификация и превенция на специфичните 

нарушения на четенето.  

 

34 
 



ОСНОВНИ ИЗВОДИ 
 

1. Обобщеният анализ на трудността и дискриминативната сила на айтемите от 

тестовата методика като цяло показа, че задачите притежават подходяща 

трудност и приемливи стойности на дискриминативната сила. Емпиричните 

данни за всеки отделен айтем не показаха статистически значими различия, 

което доказва добрата съгласуваност на задачите от субтестовете. 

2. Оценката на надеждността и валидността на субтестовете от тестовата 

методика показа високи стойности на α на Кронбах и сравнително ниска 

стойност на средната корелация между айтемите, което е признак за висока 

валидност и надеждност на субтестовете от тестовата батерия. Следователно 

тестовата методика притежава свойствата да измерва това, за което е 

конструирана. 

3. Установихме висока степен на съгласуваност между оценките на експертите, 

което даде възможност експертните мнения да бъдат приложени за целите на 

това изследване. 

4. Субтестовете от тестовата батерия като цяло показаха добро съчетаване на 

висока сензитивност и специфичност като база за идентифициране на деца в 

ПУВ (5-7 г.) с потенциален риск за принадлежност към специфичните 

нарушения на четенето. 

5. Зоната на риск е за лица под средното и ниско равнище на успеваемост. 

Интервалът на средните стойности беше означен като норма. 

6. Емпиричните данни потвърдиха, че степентта на развитие на езиковите 

способности има прогностични стойности (PPV и NPV) с високи индекси и се 

оформя като надежден прогностичен маркер при идентификацията на рискова 

група деца на 5-6 годишна възраст. 

7. Количествените анализи изведоха факторът „Вербална памет” (S11) като 

диагностичен маркер с високи индекси на позитивна и негативна 

прогностични стйности при идентификацията на рисковата група деца на 5-6 

годишна възраст. 

8. Факторите „Фонологична компетентност”(S12), „Готовност за четене”(S13) и 

„Пръстов гнозис”(S14) като цяло се оформиха като диагностични маркери с 

умерени позитивни прогностични стойности при оценка на риска за 

специфични нарушения на четенето. Това налага в процеса на идентификация 

35 
 



на рисковата група деца интерпретирането и анализирането на тези фактори 

да се осъществява само в съчетание с проявата на други променливи 

(етиологични фактори, социална среда, социо-икономически статус и др.). 

9. Всички субтестове от тестовата батерия без изключение се отличават с 

високи индекси на негативна прогностична стойност, което говори за много 

добри разграничителни възможности на тестовата батерия по отношение на 

децата без риск за принадлежност към рисковата група. 

10. На базата на резултатите от ROC-анализа установихме, че Субтест 12-2 

(„Определяне на първи звук в дума.”) може да бъде прилаган изолирано като 

процедура за бърз скрининг с цел да се констатира вероятност за потенциален 

риск за принадлежност гъм групата на децата със специфични нарушения на 

четенето при деца на 6-7 г. 

11. С помощта на айтем-анализ успяхме да изведем данни относно айтеми, 

решени от по-малко от 10% от участниците в изследването (айтеми, включени 

в S12-6 „Образуване на нова дума чрез прибавяне” и S13-3 „ Съотнасяне на 

буква-звук”). Установихме, че тези айтеми могат да бъдат включени в 

самостоятелна тестова методика с цел да се диференцират деца с много висок 

потенциал за развитие на способности за четене. 

12. Беше изпълнена една от основните цели на това изследване тестовата батерия 

да оценява потенциална възможност за принадлежност към рискова група, а 

не да дава категориална оценка, която е предпоставка за етикетиране на 

детето. Резултатите от това изследване не се разглеждат като основание за 

отлагане от постъпване в първи клас. 
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ПРИНОСИ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

 
I. Приноси с научно-теоретичен характер 

1. Теоретичният конструкт „четене” беше операционализиран чрез критичен 

анализ на съвременни литературни източници. 

2. Настоящото проучване установи висока честота на разпространение (9%) 

на децата с риск за специфични нарушения в четенето в ПУВ в условията 

на масовата детска градина.  

II. Приноси с научно-приложен характер 
1. Валидиран и стандартизиран е диагностичен инструмент за 

идентификация на рискова група деца в ПУВ. 

2. На базата на теоретичния анализ са изведени рискови фактори и набор от 

диагностични маркери като предпоставка за възникване на специфични 

нарушения на четенето. 

3. В качеството си на детерминанти на диагностичния процес са анализирани 

значимостта и прогностичната стойност на набор от диагностични 

маркери за идентификация на специфични нарушения на четенето.  

4. Установени са прагови стойности за всеки субтест от тестовата батерия, 

които определят зоната на рисковата група. Суровите тестови балове от 

всеки отделен субтест са трансформирани в Т-норми, на базата на които 

беше разработен диагностичен профил за оценка на рисковата група деца. 

5. Разработен е триетапен диагностичен модел за оценка и мониторинг на 

деца в предучилищна възраст с риск за специфични нарушения на 

четенето. 

6. Настоящото изследване потвърждава необходимостта от разработването 

на национална стратегия за превенция и оценка на риска за специфични 

нарушения на ученето сред масовата популация деца (5-7 години) в 

условията на детската градина.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Eдна от целите на тази разработка беше да насочи вниманието към 

сложността и уникалността в процеса на овладяване на четенето. Подложихме на 

критичен анализ голям брой литературни източници по проблемите на четенето. 

Беше поставен на обсъждане проблемът „специфични нарушения на ученето” като 

термин „чадър”, част от който са „специфичните нарушения на четенето”. По този 

начин създадохме теоретична рамка за реализирането на идейния проект за ранна 

диагностика на деца със специфични нерушения на четенето, крайната цел на който 

беше да се конструира и стандартизира инструмент за идентификация на рискова 

група деца в предучилищна възраст, т.е. още дълго преди постъпването на децата в 

училище. 

В рамките на тази разработка беше установен висок процент на деца от 

масовата детска градина с риск за принадлежност към групата на децата със 

специфични нарушения на четенето, което налага необходимостта вниманието на 

специалистите и обществото да се насочи към реформиране на образователната 

среда за тези деца и обсъждане на допълнителни функции на педагого-

психологическите екипи като базис за конструирането на принципно нова 

образователна парадигма, ориентирана към личността и потребностите на всеки 

отделен индивид.  
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